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UỶ BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN KỲ ANH 

Số:   1179 /TL-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Kỳ Anh, ngày  17  tháng  8  năm 2021 

 

THỂ LỆ 

Cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) huyện Kỳ Anh - tỉnh Hà Tĩnh 

 

 Hướng tới kỷ niệm 185 năm ngày thành lập huyện Kỳ Anh (1836-2021), Ủy 

ban nhân dân huyện Kỳ Anh tổ chức cuộc thi sáng tác biểu trưng (Logo) để sử 

dụng giao dịch trong các hoạt động thông tin, tuyên truyền phục vụ các nhiệm vụ 

chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của huyện, đồng thời sử dụng làm phù điêu, 

phù hiệu là biểu trưng chung để quảng bá về mảnh đất và con người Kỳ Anh. 

 Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Anh phát động cuộc thi với thể lệ như sau: 

 1. Mục đích, yêu cầu 

 * Mục đích. 

- Thông qua cuộc thi, Ban tổ chức, Hội đồng thẩm định lựa chọn 01 tác 

phẩm biểu trưng (Logo) tốt nhất để làm biểu trưng (logo) chung của huyện Kỳ 

Anh. 

 - Tác phẩm dự thi được chọn làm biểu trưng sẽ sử dụng trên các ấn phẩm, 

quảng bá trên các pano, làm phù điêu, phù hiệu, vật lưu niệm... phục vụ cho việc 

quảng bá hình ảnh về mãnh đất, con người huyện Kỳ Anh. 

 * Yêu cầu. 

 - Biểu trưng (logo) huyện Kỳ Anh là một tác phẩm Mỹ thuật đồ họa ứng 

dụng, có tính khái quát những nét độc đáo về địa lý, cảnh quan thiên nhiên, truyền 

thống văn hóa, lịch sử, kinh tế, xã hội của huyện, thể hiện được khát vọng vươn lên 

xây dựng quê hương giàu đẹp hạnh phúc của con người Kỳ Anh; Đồng thời phải 

có tính thẩm mỹ cao, mang tính dân tộc, truyền thống và hiện đại, dùng để sử dụng 

lâu dài và tính thể hiện trên mọi chất liệu. 

 2. Đối tượng tham gia 

  - Tất cả công dân Việt Nam trên phạm vi toàn quốc, công dân Việt Nam 

đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài, không phân biệt lứa tuổi đều có thể tham 

gia cuộc thi. 

 - Các thành viên Ban Tổ chức, Hội đồng thẩm định không được dự thi. 

 3. Tác phẩm dự thi 

 - Tác phẩm được thể hiện trên giấy dày, cứng, khổ giấy A4 (21cm x 

27,9cm), thể hiện màu sắc không quá 4 màu (không kể màu trắng). Phía dưới mẫu 

lớn, góc bên phải tác phẩm in thêm một mẫu đen trắng nhỏ (kích thước 3cm x 

4cm). Mỗi tác phẩm kèm theo một bản thuyết minh không quá 400 từ (đánh máy 

trên khổ giấy A4) về ý tưởng sáng tác, ý nghĩa tác phẩm, phương pháp, chất liệu 

thể hiện.  

- Tác phẩm dự thi không được ký tên, không được sử dụng bất kỳ ký hiệu 

nào trên tác phẩm 
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- Không giới hạn số lượng tác phẩm dự thi, một tác giả hoặc nhóm tác giả có 

thể sáng tác nhiều tác phẩm dự thi, mỗi tác phẩm có bài thuyết minh ý tưởng và mã 

số tự chọn riêng. 

- Tác phẩm dự thi phải đóng gói, niêm phong và có mã số tự chọn ghi mặt 

ngoài phong bì trùng khớp với mã số ghi trên mẫu tác phẩm dự thi. Bên trong 

phong bì ghi rõ họ và tên, địa chỉ, số điện thoại người dự thi. 

 - Tác giả dự thi phải chịu trách nhiệm về tác phẩm của mình sáng tác, nếu có 

phát hiện vi phạm quyền tác giả sau khi công bố giải thưởng. Ban Tổ chức sẽ thu 

hồi giải thưởng và hủy bỏ kết quả đã công bố đối với tác phẩm đó; đồng thời Ban 

Tổ chức không chịu trách nhiệm khi có xảy ra tranh chấp quyền tác giả của tác 

phẩm, không được sử dụng biểu trưng đã đoạt giải tại cuộc thi này để sử dụng vào 

các mục đích khác khi chưa có sự đồng ý của Ban Tổ chức. 

 - Tác phẩm dự thi được chọn làm biểu trưng (logo) của huyện Kỳ Anh sẽ 

được nhận tiền thưởng và giấy chứng nhận. Bản quyền tác phẩm sẽ thuộc về 

UBND huyện Kỳ Anh. Ban Tổ chức không trả lại hồ sơ tác phẩm của các tác giả 

tham gia dự thi. 

 4. Thời gian, địa chỉ nhận tác phẩm dự thi 

 - Kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 11/11/2021. Đối với các tác phẩm dự 

thi gửi qua đường Bưu điện, Ban Tổ chức lấy ngày ghi trên dấu bưu điện là ngày 

nộp tác phẩm. 

 - Địa chỉ nhận tác phẩm dự thi: Trung tâm Văn hóa – Truyền thông, thôn 

Đồng Phú, xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. ĐTDĐ: 0915513333 (số 

điện thoại của ông Nguyễn Văn Mạnh, phó Trưởng ban trực BTC). Hộp thư điện 

tử: trungtamvanhoaka@gmail.com (hoặc) manhvhttka@gmail.com  

 Lưu ý: Để các tác giả có điều kiện tham khảo về tình hình kinh tế, văn hóa, 

lịch sử, danh lam thắng cảnh của địa phương, nhằm có thêm tư liệu cho các tác 

giả dự thi, Ban Tổ chức sẽ cho đăng một số tư liệu, bài viết, hình ảnh, video clip 

trên Website/Cổng thông tin điện tử huyện; địa chỉ: kyanh.hatinh.gov.vn 

 5. Trình tự các bước. 

 - UBND huyện Kỳ Anh thành lập Ban Tổ chức, Ban giám khảo, Hội đồng 

thẩm định kết quả tuyển chọn để tổ chức cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) huyện 

Kỳ Anh đạt kết quả theo yêu cầu đặt ra;  

 - Các tác giả nộp tác phẩm dự thi theo đúng địa chỉ, thời gian quy định tại 

Thể lệ này;  

- Ban giám khảo tiến hành đánh giá chọn từ 4-5 tác phẩm đảm bảo yêu cầu 

đặt ra để trình Ban tổ chức; 

- Tổ chức lấy ý kiến nhân dân bằng hình thức đăng tác phẩm biểu trưng 

(logo) kèm theo bản thuyết minh của tác giả trên Website/Cổng thông tin điện tử 

huyện Kỳ Anh (thời gian đăng tải 15 ngày) để Nhân dân tham gia đóng góp ý kiến, 

mọi ý kiến đóng góp gửi về Ban tổ chức qua hộp thư điện tử ở trên; 

- Tổ chức hội nghị cán bộ cốt cán toàn huyện để đóng góp ý kiến trực tiếp 

các tác phẩm của Ban tổ chức đề xuất;  

mailto:trungtamvanhoaka@gmail.com
mailto:manhvhttka@gmail.com
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- Tổ chức họp Hội đồng thẩm định để thống nhất và bỏ phiếu kín chọn 01 

tác phẩm tốt nhất làm biểu trưng (logo) huyện Kỳ Anh.    

  Lưu ý: Nếu không chọn được tác phẩm dự thi đạt yêu cầu để làm biểu 

trưng (logo) thì UBND huyện Kỳ Anh sẽ tổ chức cuộc thi khác nhằm lựa chọn 

được tác phẩm phù hợp để làm biểu trưng (logo) huyện Kỳ Anh. 

6. Cơ cấu giải thưởng, hỗ trợ tác giả. 

 - Mỗi tác giả (tổ chức/cá nhân) có tác phẩm tham gia dự thi gửi về Ban tổ 

chức được hỗ trợ chi phí 500.000đ (Năm trăm ngàn đồng)/tác giả; 

 - Giải thưởng cho tác phẩm được chọn làm biểu trưng (logo) của huyện Kỳ 

Anh là 50.000.000đ (Năm mươi triệu đồng), kèm theo giấy khen của Chủ tịch 

UBND huyện Kỳ Anh. 

 7. Thời gian chấm và công bố kết quả. 

 - Ban tổ chức, Ban giám khảo, Hội đồng thẩm định tiến hành chấm các tác 

phẩm từ ngày 12 đến ngày 20/11/20021; 

 - Công bố kết quả tác phẩm được chọn trên Website/Cổng thông tin điện tử 

huyện Kỳ Anh, trang mạng xã hội (Facebook) và công bố tại hội nghị ngay sau khi 

có kết quả tuyển chọn; 

 - Đăng ký bản quyền tác phẩm theo quy định; 

 8. Tổng kết, trao giải cuộc thi: Dự kiến tổ chức vào ngày  28/11/2021. 

 Để cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) của huyện Kỳ Anh đạt kết quả tốt, 

UBND huyện Kỳ Anh rất mong được sự hưởng ứng nhiệt tình của các họa sỹ, các 

kiến trúc sư, các nhà điêu khắc trong và ngoài tỉnh. Sự phối hợp của Cục Mỹ thuật, 

Nhiếp ảnh và Triển lãm, Hội Mỹ thuật Việt Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch, Hội Văn học Nghệ thuật và các tập thể, cá nhân các tỉnh, thành phố trong cả 

nước./. 

 Nơi nhận:                                                           TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

 - Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm;                                             CHỦ TỊCH 
 - UBND tỉnh Hà Tĩnh ( b/c); 

 - Sở VHTTDL Hà Tĩnh (b/c);  

 - Sở VHTTDL các tỉnh, thành phố; 

 - Hội VHNT các tỉnh, thành phố; 

 - Trung tâm VHTT-DL các tỉnh, thành phố; 

 - Trường VHNT các tỉnh, thành phố;                                       

 - Báo Hà Tĩnh (thông báo); 

 - Đài PTTH tỉnh Hà Tĩnh (thông báo);                                           Nguyễn Tiến Hùng 
- Thường trực Huyện ủy – HĐND – UBND huyện 

- Thường trực MTTQ – các đoàn thể huyện 

- Các phòng ban, đơn vị, trường học 

- UBND các xã trên địa bàn huyện 

- Lưu: VT, TTVHTT.                                                
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